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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Hondenpoep palen 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
Als ik mij niet vergis zijn er in onze stad geen hondentoiletten meer maar werden er op enkele 
Locaties wel hondenpoep palen geplaatst. Ik had hierbij volgende vragen: 

• Kan u mij een overzicht bezorgen van alle Locaties waar zo'n hondenpoep paal staat. 
• Waarom is voor deze Locaties gekozen? En kunnen er nog bijkomende palen ,geplaatst 
worden op basis van populaire hondenuitlaat rout~s? Zo ja, bij wie kunnen burgers 
sugg~sties indienen? 

• Wie staat in voor het beheer, onderhoud en Lediging van deze palen? 
• Heeft de stad zicht op het gebruik van de palen? Met welke frequentie moeten deze 

geledigd worden? 
• Worden er bij deze palen ook zakjes voorzien om de hondenpoep in te doen of moeten 

hondeneigenaars hier zelf voor instaan?Waarom kiest men voor het wel of niet voorzien 
van zakjes? 
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deskund i ge potri mo n i um en lo nd bouw

afdeling plannen en onfi'trikkeLen

03 778 52 61
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De heer Karet Noppe
gemeenteraadslid
Marico[enstraal t7
91L2 Sinaai

uw kenmerk ons kenmerk
Pr_o/BEAO025 5/377/67

bijtagen
overzicht hondenhaltes

Hondenhaltes

Geacht raadsl.id,

ln het kader van uw vraag betreffende hondenhaltes op het grondgebied van de stad kunnen wij
u het volgende meedelen.

ln hetverleden werden de hondentoiletten vervangen door hondenhaltes. Het aantal locaties
werd toen ook uitgebreid. ln overleg metde betrokken diensten en op basisvan metdingen en
buurten met overtast werden de tocaties voor deze hal.tes bepaal.d. Deze haLtes werden
uitgerust met een vuil.nisbak en een zakjesverde[er voor hondenpoepzakjes.

Ats bijl.age bezorgen wij u het overzicht met de Locaties van de huidige hondenhaltes.

Het ledigen gebeurt door het team openbare reinheid, het aanvutlen van de zakjes verliep via
de firma C[ear Channel. die de hondenhaltes geptaatst had in kader van het contract
straatmeu bi[air.

Er werd vastgesteld dat er misbruik gemaakt werd van de gratis hondenpoepzakjes waardoor de
zakjesverdeters vaak leeg waren vlak na het bijvuLlen en niet iedereen hier gebruik van kon

maken. ln de praktijk heeft elke hondeneigenaar zelf de nodige zakjes bij tijdens het uitlaten
van zijn hond. Er worden dus geen gratis hondenpoepzakjes meer aangeboden en deze worden
bijgevolg ook niet meer aangevu[d.

Het is de bedoeLing van de stad om de bestaande hondenhaltes stelsetmatig te vervangen door
een gewone vuiLnisbak. ln het kader daarvan werden de laatste twee jaar reeds een reeks

hondenhaltes vervangen. Daar waar nood is kan een extra vuiLnisbak geplaatst worden.
Momenteel staan er meer dan 700 vuilnisbakken op het grondgebied van de stad.

De hondenhattes die ernu nog staan hebben een.geLijkaardige Ledigingsfrequentie aLs de

andere vuiLnisbakken in die omgeving. Voor de exacte cijfers kan u contact opnemen met de

heer Wim O[ivié, afde[ingshoofd openbaar domein via wim.olivie@sint-niklaas.be of op het
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Suggesties voor nieuwe tocaties kun

klantendienst via de website van de

Hopende u hiermee van diênst te zijn

Hoogachtend

Namens het col.Lege van burgemeester en schepenen:

n Verhulst CarI anssens

a[gemeen directeur schepen

I

I
nen doorgegeven worden d.m.v. een melding aan de

sta d htt p s ://rnrww.s i nt- n i k La a s. b e/m e Ld i n g - k La nte n d i e n st

Lieven Dehandschutter
burgemeester



Lijst hondenhaltes
versie januari 2020

Sebled Sint-Nildaas januari 2O2O

Driekon
Prissestraat .h,v. doorsteek naar

onder viaduct N70)
Frans Van Ca n rna
Heidebloemstraat
KleÍbekestraat r t.h.v. kapel)

n tussen resÍdentie 1 en
Molenwijk
Paddeschootdreef
Peter

Prins Boudewiinlaanr
Rode isstraat ntsoen aan nen
Romain De kant Moe
Schuttershof r rcgin Pietje Waaspad)

ngel (doorsteek naar Oude Molenstraat)
Speelbos Hazenpad

ka Leon
Watertorenstraat
wtjnvetd Patersbos


